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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
supraveghere ,i verificare tehnica (RSVTI)
1. In temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~i
completarile ulterioare, s-a Tncheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre
Dirsctia Generala de Politie Locala §i Control a Municipiului Bucuresti cu sediul TnBucuresfi,
B-dul Libertatii nr. 18, B1104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, cont
IBAN R055TREZ24G610304200130X, deschis la Trezorerie sector 5, reprezentata prin D-nul Daniel
Ra~ica - Director General, Tncalitate de beneficiar

•

SC Calificari Deserventl SRL, cu sediul Tn Bucuresn, B-dul luliu Maniu nr. 186A, sector 6, telefon
02117693370, fax 0318162831, lnmatrlculata la RC sub nr. J40/2238/2008, CUI 23243173, avand contul
IBAN R052TREZ7065069XXX009818, deschis la Trezorerie sector 6, reprezentata prin d-nul Paul Ududec
- Director General, Tncalitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale;
b) Beneficiar ~i prestator - pariile contractante, asa cum sunt acestea numite Tnprezentul contract;
c) Pretul contractului - pretul platibil prestatorului de cafre achizitor, Tn baza contractului, pentru
Tndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) Servicii - activitatile a carer prestare face obiectul contractului;
e) Forta majora - un eveniment mai presus de controlul pariilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut Tn momentul Tncheierii contractului ~i care face imposlbila
executa rea ~i respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricfil apsrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enunfiativa. Nu este considerat foria majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de excutare, face extrem de
costisitoare executarea uneia din parii;
Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile( se adauga orice alti termeni pe care pariile Tnteleg sa ii
defineasca prin contract)

n

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepta unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specfica Tnmod
diferit.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4,1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de supraveghere ~i verificare tehnica a autospecialei
(plattorma de ridicat autoturisme) aflate sub incldenta ISCIR potrivit Ordinului nr 130/10,05,2011 privind
obligativitatea institutiilor ~i unitstilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru
supravegherea instalatiilor din domeniullSCIR cod CPV 71631000-0, in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5,1 Pretul serviciilor de supraveghere sl verificare tehnica RSVTI conform ofertei din SICAP este de 70,00
lei Iluna la care se adauga 13,30 lei TVA, rezulta 83,30 lei cu TVA.
5,2 Valoarea contractului pentru perioada 07,05,2019 - 31,05,2019 este de 56,25 lei la care se adauga
10,68 lei TVA, rezulta 66,93 lei cu TVA.
5,3 Valoarea totala a contractului pentru perioada 07,05,2019 - 31,12,2019 este de 546,25 lei la care se
adauqa 103,78 lei TVA, rezulta 650,03 lei cu TVA.
5.4 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a confracfului.
5,5 Plata se va face din articolul bugetar 20,01,30,
6. Durata contractului
6,1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in perioada mai- decembrie 2019
6,2 Contractu I intra in vigoare la data sernnarf contractului de catre ambele parti;
6,3 Durata contractului este de la semnarea contractu lui de catre ambele parti sl pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplceblla.
6.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizitie publica de servicii cu caracter de
regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30,04.2020, pentru un nivel
suplimentar al valorii acestuia, condltlonat de existents resurselor financiare pe anul 2020,
"

7. Executarea contractu lui
7.1 Executarea contractului se va efectua de cafre prestator pe perioada connactata, conform ofertei din
SICAP care face parte integranta din contract sl cerintelor beneficiarului in termenele stabilite in prezentul
contract.
8. Obligatiile prestatorului
8,1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele cerute de beneficiar.
8,2 Prestatorul se obliga sa presteze pana la sfar~itul flecarei luni serviciile prevazute la art 3 pentru
autospeciala (plattorma de ridicat autoturisme) ce face obiectul contractului.
8.3 Prestatorul se obliga sa identifice ~i sa inregistreze autospeciala (platforma de ridicat maslni) ce face
obiectul contractului si sa fransmita aceste date spre inregistrare la lnspecna Teritoriala ISCIR de care
apanine.
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8.4 Prestatorul are obligatia de a verifica daca se efectueaza lntrefinerea, inlocuirea de piese sau reparafia
autospecialei pe care 0 are in evidenta in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR - de catre persoane
juridice autorizare ISCIR.
8.5 Prestatorul are obligatia sa verifice daca montajul ~i punerea in functiune a unor piese sau a
autospecialei respective s-a efectuat cu respectarea prescrptiilor tehnice ISCIR.
8.6 Prestatorul are obligatia sa verifice daca se efectueaza exploatarea corecta ~i legala a autospecialei.
8.7 Prestatorul are obligatia sa verifice existenta instrucflunilor de folosire a autospecialei.
8,8 Prestatorul are obligatia sa verifice daca se efecfueaza exploatarea corecta ~i legala a autospecialei.
8.9 Prestatorul are obliqatia sa urmareasca efectuarea verflcarilor tehnice prin registrul de evidenta ~i
supraveghere a autospecialei.
8.10 Prestatorul are obligatia sa urmareasca preqatirea autospecialei in scopul verificarii tehnice ~i sa
participe activ la efectuarea ei.
8.11 Prestatorul are obligatia sa urrnareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele verbale
de verificare tehnica, sa verifice in mod regulat registrul de evidenta a functionarii autospecialei ~i luarea
rnasunlor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate.
8.12 Prestatorul are obligatia sa anunte in caz de avarii sau accidente lnspectia Terltoriala de Stat de care
apartine autospeciala respective.
8.13 Prestatorul are obligatia sa anunte conducerea beneficiarului de :
- necesitatea opririi autospecialei in cazul aparltlel unor defectiuni sau in cazul necesitanl efectuarii unor
lucrsri de lntretnere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparstil capitale.
- nerespectarea regimului de folosire a autospecialei de catre utilizatorii acesteia.
8.14 Prestatorul are obligatia sa efectueze autorizari de personal ( legatori de sarcina, rnanevranf pentru
macarale de mana, mecanisme de ridicat, nacele ~i platforme autoridicatoare, elevatoare auto).
8.15 Prestatorul are obligatia sa lntocrneasca suporturile de curs pentru autorizari interne.
8.16 Prestatorul are obligatia sa efectueze cursuri de autorizare pentru manevrann, sa intocmeasca ~i sa
elibereze carnetele de manevrant.
8.17 Prestatorul are obligatia sa efectueze cursuri de autorizare pentru legatorii de sarcina - sa
tntocmeasca si sa elibereze autorizana de legator de sarcina.
8.18 Prestatorul are obligatia sa efectueze instructajul periodic al deservenfillor (macaragii, rnanevranti,
legatori de sarcina).
8.19 Prestatorul are obligatia sa efectueze prelungirea autorizatiilor (macaragii, msnevrann, legatori de
sarcina).
8.20 Prestatorul are obligatia sa tntocmeasca ~i sa elibereze registrul de supraveghere pentru
autopspeciala care face obiectul contractului.
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, cane prestator in termen de 30
zile de la inregistrarea facturii la registratura institutiei. Data la care se emite factura trebuie sa fie ulterioara
finalizarii prestarii serviciilor insotit de procesul verbal de receptie ~i alte documente justificative.
9.2 Beneficiarul are obligatia sa permita accesul persoanei desemnate de prestator in cadrul programului
de lucru al beneficiarului la autospeciala care face obiectul contractu lui.
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9.3 Beneficiarul are obligatia sa rezolve operativ sesizarile reprezentantului prestatorului In domeniul
reglementat de prezentul contract. In cazul In care are obiectii se va adresa ln scris conducerii prestatorului.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpablla a obligatiilor
10.1 In cazul ln care, din vina sa exeluslva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
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contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoarea obligatiilor neandeplinite sau Tndeplinite cu lntarziere.
10.2 In cazul ln care beneficiarul nu onoreaza facturile Tntermen , atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 surna echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, ln mod culpabil
~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de dauneinterese cu notificarea celeilalte pal\i cu cinci zile lucratoare Tnainte de Tncetare.
10.4 Beneficiarul T~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu condlna ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acnune sau dsspaqubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract Tndeplinita
pana la data denuntaru unilaterale a contractu lui.

Clauze specifice
11. Receptie ,i verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile contractului.
11.2 Verflcarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, Tnconformitate cu prevederile din
prezentul contract. Procesul verbal de recepte a serviciilor prestate va fi semnat de beneficiar ~i prestator.

12.

incepere, sistare, intarziere, finalizare, reziliere

12.1 Prestatorul are obligatia de a Tncepe presta rea serviciilor la data sernnanl contractu lui.
12.2 In cazul Tn care prestatorul sutera Tntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate Tn exclusivitate
beneficiarului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
12.3 In cazul ln care:
a) arice motive de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin Tncalcarea contractului de catre
prestator, increptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a orcarei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act
aditional.
12.4 Daca pe parcursulTndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, Tntimp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare
se face cu acordul partilor, prin act aditional.
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12.5 in afara cazului Tn care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
intarziere ln Tndeplinirea contractului da dreptul beneficiaruli de a solicita penalitati prestatorului, conform
art.10.1.

•

13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza in urrnatoare e situafii:
a) prin executarea de catre ambele pa~i a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract si
legislatiei aplicabile.
b) prin acordul pa~ilor, consemnat Tnscris.
c) prin reziliere, Tn cazul Tn care una din pa~i nu T~iexecuta sau executa necorespunzator obligatiile
contractuale.
13.2 in situafia rezilierii totale/pa~iale din cauza neexecutaril/executeril partiale de catre prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum
egal cu valoarea obligatiilor contractu ale neexecutate.
13.3 in situafla Tn care executa rea pa~iala a obligatiilor contractuale face lmposlblla realizarea obiectului
contractu lui Tn integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispozitiilor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penala, In cuantum egal cu
Tntreaga valoare a obliqatiilor contractuale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea ln mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notificarile
scrise ~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neTndeplinirea obligatiei respective,
precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neTndeplinirea obliqatiilor, pe care
cealalta parte este obligata sa Ie presteze ln termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.
13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente Tntre pa~ile
contractante.
13.6 Pa~ile sunt de drept Tnlntarziere prin simplul fapt al nerespectarf clauzelor prezentului contract.
13.7 Beneficiarul T~irezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, Tncel mult 15 zile de la
apanta unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data Tncheierii contractului, sub conditia notificarii
prestatorului cu cel putin 3 zile Tnainte de momentul rezilierii.

14.

Amendamente

14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu excepfia art. 5.4.

15

Cesiunea

15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa
obtina, Tnprealabil, acordul scris al beneficiarului.
15.2 in cazul cesionarii sau ln caz de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
15.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina pa~ilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.
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15.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau arice obligatii
asumate prin contract.

16.

I

Forta majora

16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza
16.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acfiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care Ii stau la dispozne in vederea limitarii
conseclntelor.
16.5 Daca forta majora actoneaza sau se estrneaza ca va acfiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plln drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

17.

Caracterul confidential al contractului

17.1.0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parfi:
a) de a face cunoscut contractu I sau orice prevedere a acestuia unei terte parfi, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utlliza informatiile si documentele obfinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei lntorrnatt fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informaf necesare in vederea indeplinirii contractului.
17.2. 0 parte comractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) lntormatla este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obfinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire: sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie intormata.

18.

Solutionarea litigiilor

18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale emlabila, prin tratative
directe, orice nelnteleqere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatore~ti competente

19.

Limba care guverneaza contractu/

19.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana

20
Comunicari
20.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
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18.2 Orice document scris trebuie Tnregistrat atat Tnmomentul transmiterii cat ~i Tnmomentul primirii.
18.3 Comunicarile Tntre par1i se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia contlrmarii Tn scris a
primirii comunicarii
19.
Legea aplicabila contractului
19.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.
Par1ile au Tnteles sa Tncheie prezentul contract Tndoua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

PRESTATOR
SC CALIFICARI DESERVENTI SRL
DIRECTOR GENERAL
Paul Ududec

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE
$ef Serviciu
And~~
SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
$ef Serviciu
Mihaela Vizireanu

VIZACFPP

-- PRir~iA.qiAMUi,liCiPiuLUl~;liC0E~;::~h
':
.

.

I

O!!,EC12A GENERALA DE POLITIE LOCA.U\ ::;i CCNT'!O:I
VIZAT Pt:NTRU CONTROL FiNANCIAR PREVEN iTV Pi,U:'·f',U.

ArF!...e/.,2.luna ~.~~
'___

.zt...,.c?~

.;;:.:;So::.:.;.m_n~tura,·"" ,_.._/)

7~-'--'-

7

!

l

7

•

-•

